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1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij2  
 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 

 

Javna dostopnost dokumentov (vpišite 

spletni naslov) 

Spletni naslov:  www.knjiznica-ptuj.si 

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov: www.knjiznica-ptuj.si 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: http://www.knjiznica-

ptuj.si/?mdl=page&page_id=29&subpage_id=128 

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva 

OOK) 

Spletni naslov: http://www.knjiznica-

ptuj.si/?mdl=page&page_id=29&subpage_id=215 

Izvajanje brezplačne medknjižnične 

izposoje znotraj območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Brezplačna medknjižnična izposoja za 

uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 

 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

 

Domoznansko zbirko smo v letu 2017 dopolnili z 261 enotami gradiva, od tega z 170 monografskimi 

publikacijami, 70 enotami serijskih publikacij in 21 enotami neknjižnega gradiva. Za domoznansko 

                                                      
1 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke 

oziroma dosežene rezultate. 
 
2 Vsebino vpišite v bela polja. 

http://www.knjiznica-ptuj.si/
http://www.knjiznica-ptuj.si/
http://www.knjiznica-ptuj.si/?mdl=page&page_id=29&subpage_id=128
http://www.knjiznica-ptuj.si/?mdl=page&page_id=29&subpage_id=128
http://www.knjiznica-ptuj.si/?mdl=page&page_id=29&subpage_id=215
http://www.knjiznica-ptuj.si/?mdl=page&page_id=29&subpage_id=215
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zbirko smo kupili tudi 65 razglednic ter jih z zamenjavo pridobili še 23. Razglednice niso bile 

inventarizirane in zato niso prikazane v statistikah prirasta. Zbirko knjižničnega gradiva smo 

dopolnjevali z nakupom, obveznim izvodom in darovi.  

 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj hrani naslednje domoznanske zbirke regionalnega značaja: 

 Zbirka domoznanskega gradiva (približno 20.000 enot), 

 Zapuščina Ivana Potrča (2.780 enot), 

 Zapuščina dr. Štefke Cobelj (3.054 enot), 

 Zapuščina Iva Arharja (7.201 enota), 

 Zapuščina Branke Jurca (119 enot knjižnega gradiva ter 16 arhivskih škatel različnih 

dokumentov), 

 Knjižnica Muzejskega društva Ptuj, ki obsega gradivo iz fonda knjižnic Ferkovega muzeja v 

Gomilici, Ferkovega muzeja na Ptuju in Muzejskega društva Ptuj (približno 8.500 enot), 

 Knjižnica Gimnazije Ptuj obsega fond knjižnice ptujske gimnazije od ustanovitve leta 1869 do 

konca 2. Svetovne vojne (2.463 enot), 

 Plemiške knjižnice, kamor so uvrščene knjige iz zbirke iz dvorcev Dornava in Turnišče ter 

ptujskega gradu (328 enot), 

 Zasebne knjižnice – v zbirko so uvrščene zasebne knjižnice znanih ptujskih meščanskih 

rodbin iz 19. in prve polovice 20. stoletja (805 enot), 

 Knjižnice različnih ustanov – zbirka vsebuje primerke knjig različnih ptujskih šol, župnijskih 

uradov ter drugih ustanov, ki so delovale pred 2. svetovno vojno (231 enot), 

 Knjižnice nemških in slovenskih društev, ki so delovala pred 2. Svetovno vojno (1.101 enota), 

 Zbirka antikvarnega in starejšega gradiva pred letom 1830 oz. 1850 (1.047 enot) 

 Zbirka zakonikov in predpisov iz časa Avstro-Ogrske in Kraljevine Jugoslavije (251 enot), 

 Drugo gradivo/Izvestja – sem so bila uvrščena izvestja različnih gimnazij ter drugo starejše 

gradivo (797 enot). 

 

Naša knjižnica hrani osebne zapuščine več znanih osebnosti, med njimi so najpomembnejše zbirke 

Ivana Potrča, Štefke Cobelj in Iva Arharja. Njihove osebne knjižnice smo uredili kot posebne zbirke, 

gradivo je dostopno v čitalnici Domoznanskega oddelka, kjer hranimo tudi vso arhivsko gradivo, 

shranjeno v arhivskih škatlah (rokopisi, časopisni izrezki, drobni tiski, priznanja, drobni osebni 

predmeti, ipd.) 

Osrednje mesto med zapuščinami pripada zbirki pisatelja Ivana Potrča, po katerem se knjižnica od 

leta 1993 tudi imenuje. Del njegove osebne knjižnice in rokopisov je knjižnici že leta 1998 podarila 

Potrčeva soproga Branka Jurca, z donacijo sina Matjaža Potrča (2012) je bila zbirka še dopolnjena. 

Leta 2007 je bilo knjižno gradivo obdelano v Cobiss in postavljeno kot posebna zbirka v Potrčevi 

spominski sobi. Knjižnica obsega 2.781 enot knjig in periodičnega tiska, medtem ko hranimo 

Potrčevo rokopisno gradivo in drobne tiske v arhivskih škatlah na Domoznanskem oddelku. Ivana 

Potrča in njegovo zapuščino v knjižnici smo predstavili v publikacijah,  na več razstavah in v digitalni 

zgodbi na portalu Kamra. 

Prav hramba Potrčeve zapuščine in odlično strokovno sodelovanje z njegovimi sorodniki je botrovalo 

temu, da so se le-ti v letu 2014 odločili ptujski knjižnici predati v hrambo tudi knjižno zapuščino 

njegove soproge Branke Jurca. Čeprav ne sodi v krog domoznanskih avtorjev ptujskega območja, je  

kot priznana mladinska pisateljica izjemno zanimiva in preko Ivana Potrča povezana s ptujsko 

knjižnico. Zapuščina, ki jo je njen sin dr. Matjaž Potrč 10. 4. 2014 predal v hrambo knjižnici, obsega 

približno 100 enot knjižnega gradiva (predvsem njena dela in prevodi v tuje jezike) in 16 arhivskih 

škatel, ki vsebujejo tipkopise in rokopise, mladinsko periodiko, korespondenco med družinskimi člani 

in z drugimi osebami,  druge dokumente in nagrade, ki jih je Branka Jurca prejela za svoje delo ter 

osebne in družinske fotografije. V letu 2015 smo to zapuščino strokovno uredili ter monografije vnesli 

v COBISS, ob predstavitvi te donacije širši javnosti pa smo tudi poimenovali pravljično sobo naše 

knjižnice po Branki Jurca. 

Naslednja večja zapuščina je osebna knjižnica dr. Štefke Cobelj, ki jo je takratna Ljudska in študijska 

knjižnice prejela na podlagi njene oporoke leta 1989. Del knjig je dr. Cobljeva knjižnici podarila že prej 
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z željo, da bi bile knjige urejene in postavljene kot posebna zbirka. To se je tudi zgodilo in danes je 

zbirka urejena kot posebna knjižna zbirka. Obsega 3.053 enot, v letih 2011-12 je bila katalogizirana v 

sistemu Cobiss, drobne tiske pa smo shranili v arhivskih škatlah. V okviru projekta ureditve in 

obdelave te zbirke smo pripravili tudi razstavo in monografijo o Štefki Cobelj,  posneli film  in pripravili 

digitalna zgodbo na portalu Kamra . 

Najobsežnejša osebna knjižna zbirka v naši knjižnici je zasebna knjižnica Iva Arharja, ki šteje kar 

7.201 inventarnih enot ter 31 arhivskih škatel drobnih tiskov. Leta 1993 jo je Občina Ptuj od Iva 

Arharja odkupila z namenom, da bo urejena kot posebna zbirka v eni od študijskih sob v knjižnici. 

Kakor obe drugi osebni knjižni zbirki je tudi Arharjeva knjižnica urejena in postavljena kot posebna 

knjižna zbirka, dostopna v domoznanski čitalnici. Projekt katalogizacije in ureditve zbirke je potekal 

med leti 2013 in 2015; zaključili smo ga z razstavo in publikacijo  o Ivu Arharju in njegovi zapuščini ter 

digitalno zgodbo na portalu Kamra . 

 

V letu 2017 smo pričeli z bibliografsko obdelavo Knjižnice muzejskega društva, v sklopu katere smo 

začeli v COBISS-u najprej katalogizirati knjige iz Ferkove knjižnice v Gomilici. 

 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

  

 IUS-INFO (dostop na daljavo za celotno območje) 

 IUS-INFO Hrvaška (dostop na daljavo za celotno območje) 

 FinD-INFO (dostop na daljavo za celotno območje) (cena vseh treh zbirk 4.516,50 EUR) 

 Library Press Displav (3.262,33 EUR) 

 arhiv Večer (dostop na vseh računalnikih v knjižnicah na območju) (730,00 EUR) 

 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 

Nakup elektronskih baz podatkov in zagotavljanje dostopa na daljavo 
Letni cilj in obseg naloge: V letu 2017 je bil na osnovi priporočil Ministrstva za kulturo pri 
zagotavljanju povečanega in zahtevnega dostopa do gradiva in informacij poudarek na nakupu 
elektronskih baz podatkov in zagotavljanju dostopa na daljavo do podatkovnih zbirk.  
Dosežen rezultat: V letu 2017 smo podaljšali naročnino na podatkovne zbirke Find-Info, IUS-
INFO, IUS-INFO Hrvaška in arhiv Večer. Uporabniki širšega območja so lahko dostopali na 
daljavo do vseh naročenih baz podatkov, razen arhiva Večera, kjer nam kljub našim 
prizadevanjem ponudnik ne dovoli vzpostavitve dostopa na daljavo.  
Z namenom, da bi čim več uporabnikov na območju seznanili z bazami podatkov in možnostjo 
dostopa na daljavo, smo širšo javnost informirali preko objav na spletni strani in družbenih 
medijih, z obveščanjem po elektronski pošti ter na oglasnih mestih knjižnice.  
Odziv javnosti je bil dober, saj smo tudi v letu 2017 zabeležili velik obisk in uporabo baz podatkov, 
predvsem baz IUS-INFO in Library Press Display. Da je bila uporaba baz podatkov v letu 2017 na 
našem območju velika, potrjujejo tudi statistike dostopa na daljavo, ki so zabeležile 3.755 prijav. 
Poleg statistike prijav do baz podatkov, ki jo beležimo preko dostopa na daljavo, pa ponudniki baz 
podatkov beležijo tudi porabo, ki jo merijo s kreditnimi točkami. Pri tem parametru smo z uvedbo 
dostopa na daljavo zabeležili visoko porabo.  Pri uporabi baze podatkov IUS-INFO so uporabniki 
porabili 161.850 kreditnih točk, pri uporabi baze podatkov Find-Info 14.680 kreditnih točk in pri 
uporabi baze podatkov IUS-INFO Hrvaška pa 31.510 točk. Pri uporabi baze podatkov 
EBSCOhost je bilo zabeleženih 3.360 iskanj in 358 vpogledov v vsebino. 
V letu 2017 smo zagotavljali tudi dostop na daljavo do portala Library Press Display. To je spletni 
servis za online branje časnikov in časopisov po svetu. Prinaša tekoče izdaje preko 7.400 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije, Afrike ter Latinske in 
Severne Amerike. Časopise lahko uporabniki berejo že na dan izida, na voljo je tudi 60-dnevni arhiv. 
Poleg politično informativnih časopisov portal omogoča dostop do številnih revij z aktualnimi 
vsebinami, kot so avtomobilizem, računalništvo, šport, glasba, fotografija, moda, kulinarika, zdravje, 
oprema stanovanja, urejanje okolja itd. Takšen spekter vsebin je zelo primeren za uporabnike 
splošnih knjižnic, saj lahko zadovolji zelo širok krog uporabnikov, ki imajo različna zanimanja in 
interese. V letu 2017 je dostop do portala uporabljalo 107 članov, ki so zabeležili 2.962 prijav. 
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Pridobivanje knjižnega in neknjižnega gradiva 
Letni cilj in obseg naloge: Namen  in obseg naloge je uporabnikom širšega območja knjižnice 
ponuditi širok in kvaliteten izbor knjižničnega gradiva. Knjižnično zbirko obogatiti s čim večjim 
številom naslovov monografskih publikacij in neknjižnega gradiva. Zaradi zmanjšanja finančnih 
sredstev za nakup gradiva realizacijo naloge zagotavljamo predvsem s prejemanjem in  hrambo 
obveznega izvoda publikacij. 
Dosežen rezultat: V letu 2017 smo prejeli 1.711 naslovov oziroma 1.839 enot obveznega izvoda. 
Od tega 1.411 enot monografskih publikacij, 323 enot serijskih publikacij in 105 enot neknjižnega 
gradiva. V primerjavi z letom 2016 smo prejeli 12 enot obveznega izvoda manj, kar predstavlja  
približno 1% zmanjšanje. 
 
Bibliografska obdelava gradiva 
Letni cilj in obseg: Prejeto gradivo čim hitreje obdelati v sistemu COBISS in ga ponuditi bralcem. 
V čim krajšem času v celoti obdelati obvezni izvod in nakup in ga opremiti za postavitev na 
knjižne police.  
Dosežen rezultat: Gradivo je bilo vključeno v fond naše knjižnice ter sproti obdelano v knjižnično 
informacijskem sistemu COBISS. Vse bibliografske zapise za strokovno ter domoznansko gradivo 
smo opremili tudi s predmetnimi oznakami.  
Za to gradivo smo tudi kreirali ali po potrebi dopolnjevali normativne zapise za osebna imena 
avtorjev in drugih odgovornih oseb. Po zaključeni obdelavi je gradivo takoj na voljo uporabnikom, 
informacije o gradivu pa preko spletnega COBISS-a dostopne širši javnosti. 
 
Hranjenje gradiva in njegova predstavitev v javnosti 
Letni cilj in obseg naloge: Hramba gradiva v oddelkih knjižnice in njegova predstavitev v javnosti. 
Dosežen rezultat: Gradivo enakomerno razporejamo v posamezne oddelke knjižnice glede na 
vrsto gradiva in potrebe uporabnikov. Večina gradiva je uporabnikom na voljo v prostem pristopu 
Študijskega oddelka, referenčna literatura je postavljena v priročni knjižnici. Posebno pozornost 
namenjamo hranjenju domoznanskega gradiva, da zagotovimo njegovo maksimalno zaščito. 
Da uporabnike še dodatno informiramo o novostih v naši knjižnici, novitete postavljamo na police 
s knjižnimi novostmi, izpisujemo mesečne sezname novosti, pripravljamo manjše priložnostne 
razstave v oddelkih, knjižne novosti pa redno predstavljamo na naši spletni strani in v lokalnih 
medijih javnega obveščanja (časopis, radio). Na spletni strani tudi objavljamo mesečne sezname 
novosti za odrasle, ločeno za strokovno gradivo in leposlovje. Promocijo gradiva vršimo tudi preko 
družbenih omrežij. 
 
Posredovanje in dostopnost knjižničnega gradiva 
Letni cilj in obseg naloge: Povečati število aktivnih uporabnikov in izposojo gradiva. 
Dosežen rezultat: V letu 2017 je 11.900 članov opravilo 980.272 transakcij z gradivom. Iz širšega 
območja naše knjižnice smo zabeležili 615 aktivnih članov. Novo vpisanih  članov je bilo 1.274, od 
tega jih 132 prihaja iz širšega območja knjižnice. 
Vse leto aktivno sodelujemo v medknjižnični izposoji in tako uporabnikom naše knjižnice 
priskrbimo gradivo, ki ga kljub skrbno načrtovani nabavni politiki, nimamo. Da bi uporabnikom 
območja zagotovili čim večjo dostopnost do gradiva iz naše knjižnice, smo uporabnikom splošne 
knjižnice na našem območju gradivo pošiljali brezplačno z medknjižnično izposojo. S 1. 5. 2016 
smo prešli na pošiljanje medknjižnične izposoje preko cenejšega ponudnika EKDIS in z ormoško 
knjižnico podpisali dogovor o izvajanju brezplačne medknjižnične izposoje za končnega 
uporabnika.  
V knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož smo z medknjižnično izposojo posredovali 67 enot, od 
njih pa smo prejeli 23 enot. Gradivo smo posredovali tudi drugim knjižnicam v Sloveniji in sicer 
117 enot, za naše uporabnike pa smo iz drugih knjižnic prejeli 159 enot medknjižnične izposoje. 

 
 
 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za 
potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč, 
oprema IKT…) v prilogah na koncu 
2.1 svetovalno delo za območje OOK  
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Strokovna pomoč knjižnicam na območju in medsebojno sodelovanje sta izjemnega pomena in 
zagotavljata doseganje enega od osnovnih namenov območnosti – enakomeren razvoj knjižnic 
območja. Zato smo tudi v letu 2017 posebno pozornost posvečali strokovni pomoči splošni in ostalim 
knjižnicam na območju, načrtovanju knjižnične mreže ter si prizadevali za usklajen in učinkovit razvoj 
knjižnic območja.  
Pri načrtovanju in organizaciji svetovalnega dela nam je bil v veliko pomoč priročnik Svetovalno delo 
območnih knjižnic, ki ga je pripravil Center za razvoj knjižnic. 
 
Knjižnicam na območju smo:  

 nudili strokovno pomoč na vseh področjih izvajanja knjižnične dejavnosti (svetovanje pri 
obdelavi zahtevnejšega gradiva, pomoč pri pripravi letnih statistik, uvajanje elektronskih 
storitev za uporabnike, uporaba medknjižnične izposoje itd.), 

 nudili strokovno pomoč na področju informacijsko komunikacijske tehnologije ter koordinirali 
razvojne potrebe (pomoč pri oblikovanju optimalnih IKT rešitev, izboru ustrezne opreme itd.), 

 koordinirali in izvajali bibliopedagoško dejavnost ter druge dejavnosti za dvig bralne kulture 
(načrtovanje skupnega razvoja bibliopedagoških dejavnosti), 

 nudili strokovno pomoč pri upravno organizacijskih zadevah (načrtovanje knjižnične mreže, 
urejanje pogodbenih odnosov z občinami ustanoviteljicami itd.), 

 prevzeli aktivno vlogo pri uvajanju novih, sodobnih storitev za uporabnike na območju. 
 
Glede nudenja strokovne pomoči smo se odzivali na potrebe, ki so se med letom pokazale v 
knjižnicah. Komunikacija je potekala preko osebnih stikov, telefona in elektronske pošte. V letu 2017 
smo ormoški knjižnici nudili strokovno pomoč pri načrtovanju nove krajevne knjižnice v Ivajnkovcih, ki 
je bila decembra tudi uradno odprta, otvoritveni slovesnosti pa je prisostvoval minister za kulturo Tone 
Peršak. Nudili smo tudi pomoč pri zagotavljanju gradiva za temeljni fond te nove krajevne knjižnice. 
V letu 2017 smo nudili tudi pomoč pri strokovni ureditvi Knjižnice kulturnega društva Cirkulane, ki je po 
dolgoletnem mirovanju na pobudo članov tega društva ponovno oživela. Preseljena je bila iz prostorov 
OŠ Cirkulane v prostore društva, kjer bo dostopna uporabnikom in bo pomembno prispevala k 
spodbujanju branja v lokalnem okolju.  
  
Zaposleni, ki v naši knjižnici izvajamo različne veje območnih nalog, smo se v letu 2017 udeležili 
naslednjih seminarjev, delavnic in izobraževanj: 

 Predstavitev portala Library Press Display, 

 Pismenosti (izobraževanje OOK), 

 Predstavitev Strokovnih izhodišč za spremembe izvajanja posebnih nalog OOK 

 Predstavitev COBISS+ 

 Storitve Arnes 

 Vseslovensko izobraževalno srečanje sodelavcev Kamre 

 Strokovni posvet Pis(a)na kulturna dediščina v Osrednji knjižnici Celje 
 

Strokovna izpopolnjevanja so doprinesla k višji strokovni usposobljenosti ter višji kvaliteti dela, 
svetovanja in sodelovanja na območju. 
 

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

 

2.1.2 promocija območnosti 

Območnost kot takšno najbolje promoviramo skozi uspešno izvedene projekte. Le-ti s svojo 
odmevnostjo zagotavljajo večjo prepoznavnost osrednjih območnih knjižnic in nalog, ki jih v okviru 
tega izvajamo. Tako so vzpostavitev dostopa na daljavo do baz podatkov, brezplačna medknjižnična 
izposoja, biografski leksikon Spodnjepodravci.si, vnos vsebin na regijski portal Kamra, dodajanje 
digitaliziranega gradiva v Digitalno knjižnico in še številne druge aktivnosti, ki se izvajajo v okviru nalog 
OOK, odlična priložnost za promocijo sodelovanja in povezanosti območja, usklajenega delovanja in 
sodelovanja ter skupnega načrtovanega razvoja. 
 
V letu 2015 smo vzpostavili spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si in ga ob koncu leta tudi 
prestavili javnosti. Ob predstavitvi javnosti je zanj vladalo veliko zanimanje. V letu 2017 smo 
nadaljevali z intenzivnim vnosom gesel in tako je bilo ob konca leta na portalu predstavljenih že 467 
pomembnih osebnosti Spodnjega Podravja. Takšen projekt, čeprav ni bil izveden v sklopu izvajanja 
območnih nalog, smo prav tako izkoristili kot odlično priložnost za promocijo območnosti, saj na portal 
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vnašamo osebnosti celotnega območja. 
 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

Pri načrtovanju in izvajanju območnih nalog redno sodelujemo in se usklajujemo z nacionalno 
knjižnico. Prav tako smo se na sestankih direktorjev OOK, koordinatorjev, domoznancev, sistemskih 
administratorjev in urednikov Kamre redno dogovarjali glede skupnih aktivnosti in projektov, ki jih 
usklajeno izvajano na nacionalnem nivoju.  
V letu 2017 smo se redno udeleževali sestankov direktorjev OOK, koordinatorjev, domoznancev, 
sistemskih administratorjev, sestankov delovne skupine COBISS in urednikov Kamre ter skupnih 
izobraževanj. 
 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

 

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

Bralna značka za odrasle je projekt, ki ga izvajamo že vrsto let. Namen projekta je bralna motivacija 
odraslih s tematsko zaokroženim izborom knjig, s čimer želimo izboljšati bralne navade in bralno 
pismenost prebivalstva na našem območju. S projektom smo pričeli 23. marca 2017 in zaključili 5. 12. 
2017 ob Ta veselem dnevu kulture. V projektu so sodelovale vse knjižnice na območju. 
 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 

Pikina bralna značka je bralno-motivacijski projekt, namenjen osnovnošolskim otrokom prve in druge 
triade. Pikina bralna značka traja od septembra do septembra, mladi bralci pa za osvojitev bralne 
značke preberejo vsaj štiri priporočene knjige.  
V projektu, ki ga vodi Velenjska knjižnica, smo v letu 2017 sodelovale tudi knjižnice našega območja. 
Za sodelovanje v projektu se je odločilo 26 bralcev, Pikino značko pa je osvojilo 16 bralcev. Zaključek 
bralne značke s podelitvijo nagrad smo obeležili z gledališko predstavo Mali princ, ki jo je izvedlo 
Društvo za boljši svet. 
Menimo, da je izvajanje tovrstnih projektov na našem območju zelo pomembno, saj opažamo 
slabšanje bralnih navad in funkcionalne pismenosti med mladimi. 
 

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 

Z ostalimi območnimi knjižnicami smo sodelovali na različnih področjih pri izvajanju skupnih območnih 
nalog. Aktivno smo sodelovali v skupini koordinatorjev OOK, skupini za domoznanstvo, skupini 
urednikov Kamre, skupini Cobiss za statistike ter v skupini sistemskih administratorjev. 
 
S preostalimi območnimi knjižnicami smo sodelovali pri: 

 konzorcijskem nakupu podatkovnih baz, 

 zagotavljanju dostopa na daljavo do elektronskih baz podatkov, 

 vnosu vsebin na portal Dobreknjige.si, 

 delovni skupini COBISS, skupini za statistike, 

 koordinaciji izvajanja in razvoju domoznanske dejavnosti v Sloveniji, 

 pri aktivnostih, ki se nanašajo na portal Kamra. 
 

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte) 

 

2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK 
ali v vsej državi 

V letu 2017 smo izvajali individualno in skupinsko informacijsko opismenjevanje uporabnikov, pri 
čemer smo posebno pozornost namenili informacijskemu opismenjevanju in seznanjanju mladine s 
knjižnično-informacijskim sistemom COBISS, v katerem smo jim prikazali različne načine iskanja 
gradiva preko spletnega COBISS-a ter uporabo mCOBISS-a. Uporabnike smo seznanjali z Mojo 
knjižnico ter jim prikazali različne spletne storitve, ki so članom knjižnice na voljo (elektronsko 
obveščanje članov, pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, spletne rezervacije itd.).  
Uporabnike smo seznanjali tudi o dostopnosti drugih informacijskih virov kot so Digitalna knjižnica 
Slovenije, Kamra, Dobre knjige, Spodnjepodravci.si ter drugimi sorodnimi prosto dostopnimi spletnimi 
viri, možnosti dostopa do elektronskih baz podatkov ter izposoje e-knjig na portalu Biblos. 
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2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju 

 

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

Na območju, ki ga s svojo dejavnostjo pokriva Knjižnica F. Ksavra Meška Ormož je bila knjižnična 
mreža zelo slabo razvita, saj sta bili dve novo nastali občini brez krajevne knjižnice. V letu 2013 je bila 
odprta nova krajevna knjižnica v Središču ob Dravi, v letu 2015 pa je bila odprta še ena krajevna 
knjižnica v Sv. Tomažu. V letu 2017 so se nadaljevale priprave za ustanovitev tretje krajevne knjižnice 
v Ivanjkovcih. Ta krajevna knjižnica je bila uradno odprta decembra 2017, otvoritvene slovesnosti pa 
se je udeležil tudi ministre za kulturo Tone Peršak.  
 

2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 
območja OOK 

Trem začetnikom v stroki iz našega območja smo nudili mentorstvo. V času usposabljanja so pridobili 
dober vpogled v vse veje dejavnosti knjižnice, s spoznavanjem dela na različnih področjih pa smo jim 
omogočili, da so si pridobili kar se da največ strokovnih izkušenj. Študentov bibliotekarstva v letu 2017 
nismo imeli na delovni praksi. 
 

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

Na ptujskem in ormoškem območju deluje 22 osnovnih šol s podružnicami. V letu 2017 smo 
sodelovanje s šolskimi knjižnicami krepili predvsem na področju skupnih oblik promocije branja in 
bralne motivacije mladih. S tem namenom smo se tudi priključili projektu Pikina bralna značka, ki se bo 
v sodelovanju z ormoško knjižnico izvajal na celotnem območju. S šolskimi knjižnicami dobro 
sodelujemo tudi pri koordinaciji projekta Rastem s knjigo, v katerem so v letu 2017 sodelovale vse 
osnovne in srednje šole. Prav tako pa zelo dobro poteka sodelovanje pri izvajanju biblio-pedagoških ur 
na celotnem območju. 
 

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov za celotno območje  

Aktivno smo sodelovali z organizacijami, ki na našem območju združujejo različne skupine 
uporabnikov s posebnimi potrebami. Tako že vrsto let zelo dobro sodelujemo s centrom Sonček, 
Zavodom za varstvo in usposabljanje invalidne mladine Dornava ter Centrom za izobraževanje, 
usposabljanje in rehabilitacijo Vitis in Animacija.  
V letu 2017 smo od Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne prejeli 20 naslovov zvočnih knjig. 
Vsak naslov smo prejeli v dveh izvodih. 
Na štirih delovnih mestih za uporabnike v knjižnici imamo nameščen sintetizator govora za slovenski 
jezik e-govorec, ki smo ga dobili od  Zveze društev slepih in slabovidnih. 
V sodelovanju z društvom Sonček Ptuj smo organizirali literarni večer s pesnico in pisateljico Nušo 
Ilovar, ki jo cerebralna paraliza spremlja že od otroštva. Kljub težavam, ki jih ima z govorom, svoje 
bogate in iskrene misli sporoča s pisanjem, za svoja dela pa je prejela Savinovo priznanje, ki ga za 
dosežke na področju kulture podeljuje občina Žalec. 
V letu 2017 smo ob dnevu redkih bolezni gostili udeležence pohoda z rdečimi baloni, ki se je pričel na 
dvorišču naše knjižnice in je namenjen osveščanju in informiranju javnosti o redkih boleznih. 
 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 

Projekt Bralna značka za odrasle vodi Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, pridružile pa so se mu tudi knjižnice 
na območju Novega mesta in Maribora. Namenjen je odraslim bralcem, vsako leto pa so na bralni 
seznam uvrščene knjige, ki jih povezuje neka skupna tema. Pričetek in zaključek bralne značke v 
knjižnici obeležimo z literarnim večerom. 
Projekt Pikina bralna značka je bralno-motivacijski projekt, namenjen osnovnošolskim otrokom prve in 
druge triade. Projektu, ki ga vodi Velenjska knjižnica, smo se pridružile tudi knjižnice našega območja. 
Za sodelovanju v projektu smo se na našem območju odločili zato, ker opažamo slabšanje bralnih 
navad mladih in jih zato želimo z dodatnimi načini motiviranja pritegniti k branju. 
 

2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in 
zamejcev) 
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2.11 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah 
(OK) na območju OOK 

Aktivno smo sodelovali v delovni skupini sistemskih administratorjev. Sistemski administrator se je 
udeležil dveh sestankov sistemskih administratorjev, izobraževanja Storitve Arnesa, v okviru katere je 
bil predstavljen Sporazum o članstvu v omrežuj Arnes. Na izobraževanju so bile predstavljene tudi 
storitve MOOC ter varna raba interneta. 
Skupina sistemskih administratorjev je tudi izvedla anketo Informacijska varnost knjižnice. 
 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 

Svetovalno delo in strokovna pomoč knjižnicam na območju 
Letni cilj in obseg naloge: Nuditi ustrezno strokovno pomoč knjižnicam na območju. 
Dosežen rezultat: V letu 2017 smo splošni knjižnici na območju nudili različne oblike strokovne 
pomoči v skladu z njihovimi potrebami.  
Strokovno pomoč smo nudili tudi pri načrtovanju nove krajevne knjižnice v Ivanjkovcih, ki je bila 
uradno odprta decembra 2017. Nudili smo pomoč pri zagotavljanju gradiva za temeljni fond te nove 
krajevne knjižnice. V mesecu aprilu smo preko mreže OOK organizirali akcijo zbiranja odpisanega, a 
še uporabnega gradiva za potrebe krajevne knjižnice v Ivanjkovcih. Nekaj knjig je donirala tudi naša 
knjižnica. 
Prav tako smo ormoški knjižnici nudili informacije glede digitalizacije knjižničnega gradiva in vključitve 
v Digitalno knjižnico Slovenije. Za njihovo knjižnico smo pripravili in jim posredovali statistične 
podatke o uporabi e-virov, dostopnih na daljavo. 
V letu 2017 smo nudili tudi pomoč pri strokovni ureditvi Knjižnice kulturnega društva Cirkulane, ki je 
po dolgoletnem mirovanju na pobudo članov tega društva ponovno oživela. Preseljena je bila iz 
prostorov OŠ Cirkulane v prostore društva, kjer bo dostopna uporabnikom in bo pomembno 
prispevala k spodbujanju branja v lokalnem okolju.  
 
Z lastnimi sredstvi smo organizirali skupno strokovno ekskurzijo za vse zaposlene v obeh knjižnicah 
območja. Ogledali smo si zamejsko knjižnico v Trstu. Dan je bil odlična priložnost za navezovanje 
stikov med vsemi zaposlenimi obeh knjižnic ter priložnost za izmenjavo medsebojnih izkušenj in 
spoznavanja dobrih praks. 
V mesecu oktobru smo se z direktorico knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož uskladili glede 
vsebine programa območnih nalog v letu 2018.  
 
Sodobne informacijske storitve za uporabnike 
Letni cilj in obseg naloge: Uporabnike seznanjati z načini samostojnega pridobivanja informacij o 
gradivu preko interneta. 
Dosežen rezultat: 668 osnovnošolcev in 523 srednješolcev z našega območja si je pod 
strokovnim vodstvom ogledalo oddelke knjižnice, pri čemer smo posebno pozornost namenili 
informacijskemu opismenjevanju in seznanjanju mladine s knjižnično-informacijskim sistemom 
COBISS, mCOBISS in jih seznanili z različnimi načini iskanja gradiva preko spletnega COBISS-a 
ter jim predstavili uporabo Moje knjižnice. Prav tako smo jim predstavili knjižne novosti, možnost 
dostopa elektronskih baz podatkov, izposoje e-knjig na portalu Biblos ter jih povabili k vpisu v 
knjižnico.  
Informacijsko opismenjevanje smo izvajali tudi za druge skupine uporabnikov, ki so obiskali 
knjižnico. 
 
Svetovanje, strokovna pomoč ter izvajanje mentorstva knjižničnim delavcem in študentom  
Letni cilj in obseg naloge: Knjižnicam območja nuditi ustrezno strokovno pomoč, začetnikom v 
stroki (študentom, pripravnikom) pa nuditi primerno mentorstvo. Obseg naloge je odvisen od 
potreb knjižnic na območju ter števila pripravnikov in študentov. 
Dosežen rezultat: V letu 2017 smo tri delavce uvajali v bibliotekarsko stroko. V času 
usposabljanja so pridobili dober vpogled v vse veje dejavnosti knjižnice, s spoznavanjem dela na 
različnih področjih pa smo jim omogočili, da so si pridobili kar se da največ strokovnih izkušenj. 
Na delovni praksi nismo imeli študentov.  
 
Sodelovanje s šolskimi knjižnicami ter bibliopedagoška dejavnost za otroke in mladino 
Letni cilj in obseg naloge: Sodelovanje s šolskimi knjižnicami ter izvajanje bibliopedagoške 
dejavnosti z namenom spodbujanja bralne kulture med mladimi.  
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Dosežen rezultat: V knjižnicah, šolah in vrtcih smo izvedli številne pravljične in bibliopedagoške 
urice za otroke in mladino. Kar nekaj bibliopedagoških ur smo izvedli na ormoškem območju. Ob 
tem smo otroke seznanjali s številnimi otroškimi in mladinskimi leposlovnimi deli in jih tako 
dodatno motivirali in spodbujali k branju. V Mladinskem oddelku knjižnice redno pripravljamo tudi 
literarno uganko meseca ter razstave mladinske literature na izbrano temo.  
 
Aktivnosti za uporabnike s posebnimi potrebami 
Letni cilj in obseg naloge: Sodelovanje z organizacijami, ki združujejo uporabnike s posebnimi 
potrebami in aktivno vključevanje teh uporabnikov v dogajanje v knjižnici. 
Dosežen rezultat: Tudi v letu 2017 smo nadaljevali sodelovanje z organizacijami, ki na našem 
območju združujejo skupine uporabnikov s posebnimi potrebami. Tako zelo dobro sodelujemo s 
centrom Sonček, Zavodom za varstvo in usposabljanje invalidne mladine Dornava ter Centrom za 
izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo Vitis in Animacija.  
Z bibliobusom redno obiskujemo zavod v Dornavi ter tako varovancem omogočamo v njihovi 
neposredni bližini dostop do literature. Skozi vse leto so redno prihajale v knjižnico skupine težje 
zaposljivih oseb, ki so v okviru centrov Vitis in Animacija vključeni v številne izobraževalne 
programe.  
Od Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne smo sprejeli 20 zvočnih knjig, vsako v dveh 
izvodih. Donacija je zelo dobrodošla in jo bodo lahko koristili uporabniki na našem območju.  
Leta 2016 smo pri Zvezi društev slepih in slabovidnih pridobili sintetizator govora za slovenski 
jezik e-govorec, ki je nameščen na štiri delovna mesta za uporabnike v knjižnici. 
V sodelovanju z društvom Sonček Ptuj smo organizirali literarni večer s pesnico in pisateljico Nušo 
Ilovar, ki jo cerebralna paraliza spremlja že od otroštva. Kljub težavam, ki jih ima z govorom, svoje 
bogate in iskrene misli sporoča s pisanjem, za svoja dela pa je prejela Savinovo priznanje, ki ga za 
dosežke na področju kulture podeljuje občina Žalec. 
V letu 2017 smo ob dnevu redkih bolezni gostili udeležence pohoda z rdečimi baloni, ki se je pričel 
na dvorišču naše knjižnice in je namenjen osveščanju in informiranju javnosti o redkih boleznih. 
 
Aktivno delo v timu OOK ter sodelovanje s preostalimi območnimi knjižnicami 
Letni cilj in obseg naloge: Redno sodelovanje v timu OOK ter s preostalimi območnimi 
knjižnicami. 
Dosežen rezultat: Udeleževali smo se delovnih sestankov, ki jih je sklicala nacionalna 
koordinatorka za območnost ter aktivno sodelovali s preostalimi območnimi knjižnicami. V letu 
2017 smo se udeležili treh sestankov koordinatorjev OOK ter dveh sestankov ožje delovne 
skupine za COBISS, v okviru katere smo pripravili predloge vzpostavitev avtomatiziranega 
prenosa statističnih podatkov s strani IZUM-a v BibSist. Predloge in dileme smo predstavili tudi na 
srečanju vnašalcev statističnih podatkov, ki je potekalo v MKL v mesecu aprilu. Meseca 
novembra pa smo se na to temo sestali tudi s predstavniki IZUM-a. 
 
Da bi lahko območne naloge izvajali na čim višji strokovni ravni, v okviru tima OOK vsako leto 
uskladimo program izobraževanj za koordinatorje tima OOK ter druge, ki delajo na dotičnih 
nalogah v knjižnici.  
S preostalimi območnimi knjižnici smo sodelovali na različnih področjih, kot so:  

 konzorcijski nakup baz podatkov (vse OOK), 

 zagotavljanje dostopa na daljavo do elektronskih baz podatkov (vse OOK), 

 vnosu vsebin na portal Dobreknjige.si, 

 v delovni skupini COBISS, skupini za statistike, 

 bralno-motivacijske akcije (Bralna značka za odrasle, Pikina bralna značka (knjižnice 
vzhodne Slovenije), 

 vnos vsebin na portal Kamra (vse OOK). 
 
Sodelovanje v delovni skupini sistemskih administratorjev 
Letni cilj in obseg: Aktivno sodelovanje v delovni skupini sistemskih administratorjev.  
Dosežen rezultat: V letu 2017 smo se udeleževali dveh delovnih sestankov skupine sistemskih 
administratorjev, izobraževanja Storitve Arnesa, v okviru katere je bil predstavljen Sporazum o 
članstvu v omrežuj Arnes. Na izobraževanju so bile predstavljene tudi storitve MOOC ter varna raba 
interneta. 
Skupina sistemskih administratorjev je tudi izvedla anketo Informacijska varnost knjižnice. 
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Strokovno izpopolnjevanje oseb, ki opravljajo območne naloge 
Letni cilj in obseg: Permanentno izobraževanje lastnih kadrov, ki opravljajo območne naloge z 
namenom, da zaposleni pridobijo nova znanja, izkušnje in spoznanja, je nujno potrebno za 
uspešno in inovativno delo na svojem področju. 
Dosežen rezultat: V letu 2017 smo se zaposleni, ki opravljamo območne naloge, udeležili 
naslednjih seminarjev, delavnic in izobraževanj: 

 predstavitev portala Library Press Display 

 izobraževanje za koordinatorje OOK Pismenosti, 

 predstavitev Strokovnih izhodišč za spremembe izvajanja posebnih nalog OOK, 

 predstavitev COBISS+, 

 Izobraževanje za sistemske administratorje Storitve Arnes 

 Vseslovensko izobraževalno srečanje sodelavcev Kamre 

 Strokovni posvet Pis(a)na kulturna dediščina v Osrednji knjižnici Celje 
 
Na izobraževanjih smo pridobili nova znanja in izkušnje, ki smo jih in jih bomo tudi v prihodnje 
koristno uporabili pri svetovalnem delu in zasnovi novih projektov na območju. 
 
Projekt: Bralna značka za odrasle 
Letni cilj in obseg: Bralna motivacija odraslih s tematsko zaokroženim izborom knjig.  
Dosežen rezultat: V projektu Bralna značka za odrasle so sodelovale vse knjižnice na območju in 
se je na celotnem območju že zelo dobro uveljavil, saj je odziv bralcev iz leta v leto večji. Še 
posebej pa nas veseli, da po posameznih knjigah iz bralnega seznama pogosto posegajo tudi tisti 
bralci, ki se sicer ne odločijo sodelovati v akciji in izpolniti bralne mape. Akcija se je pričela 23. 
marca 2017. 
Za bralce smo pripravili bralni seznam z bralno mapo, ki bralce spodbuja, da ocenijo prebrane 
knjige ali zapišejo misli, ki so se jim ob prebranem utrnile. Bralna značka za odrasle se je zaključila 
5. decembra 2017 na prireditvi, ki smo jo organizirali ob Ta veselem dnevu kulture. 
V letu 2017 je bralno značko za odrasle osvojilo 93 bralcev. Vsi sodelujoči so prejeli knjižne 
nagrade. 
 
Projekt: Pikina Bralna značka 
Letni cilj in obseg: Bralna motivacija mladih 1. in 2. triade OŠ 
Dosežen rezultat: Projektu, ki ga vodi Velenjska knjižnica, smo se tudi v letu 2017 pridružile 
knjižnice ptujsko-ormoškega območja. Za sodelovanje v projektu smo se na našem območju 
odločili zato, ker opažamo slabšanje bralnih navad mladih in jih zato želimo z dodatnimi načini 
motiviranja pritegniti k branju. 
Prvi odziv uporabnikov je zadovoljiv, saj se je akciji pridružilo 26 mladih bralcev. Bralno značko je 
osvojilo 16 bralcev. Novembra 2017 smo na zaključni prireditvi podelili Pikine bralne značke, za 
mlade bralce pa smo gostili nastop Jane Jereb in Petre Bauman (KUD studio Maribor). 
V okviru tega projekta sta bila pripravljena dva bralna seznama – eden za učence od 1. do 3. 
razreda in eden za učence od 4. do 6. razreda. Izbor gradiva je oprt na lik Pike Nogavičke, ki 
vedno pritegne otroke vseh starosti, vključena bodo tudi druga dela Astrid Lindgren in druga 
kakovostna mladinska dela različnih avtorjev. 
 
Sodelovanje pri projektu Dobreknjige.si 
Letni cilj in obseg: S sodelovanjem pri projektu Dobreknjige.si promovirati in spodbujati k branju 
kakovostne slovenske in prevodne leposlovne literature. 
Dosežen rezultat: Tudi v letu 2017 smo sodelovali pri projektu Dobreknjige.si, Na portal v letu 
2017 smo prispevali opisov del, doslej pa smo skupno prispevali 20 predstavitev knjig. V letu 
2017 si je naš prispevek ogledalo 13.513 obiskovalcev portala. Skrbeli smo tudi za promocijo 
portala med bralci. 
 
Sodelovanje v timu OOK in z nacionalno knjižnico 
Letni cilj in obseg: Aktivno sodelovanje v timu OOK ter z nacionalno knjižnico. 
Dosežen rezultat: Redno smo se udeleževali sestankov tima OOK, ki jih je sklicevala 
koordinatorica. Udeležili smo se predstavitev Strokovnih izhodišč za spremembe izvajanja 
posebnih nalog OOK v mesecu maju. Ker ta izhodišča predvidevajo tudi možnosti spremembe 
mreže OOK, kateri odločno nasprotujemo vse OOK, potrebe po spremembi mreže pa ne vidi niti  
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Ministrstvo za kulturo, smo pripravili pisne pripombe na ta dokument in jih posredovali delovni 
skupini. 
 

 
 
 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 

3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK 

Koordinacijo pridobivanja in hranjenja domoznanskega gradiva opravljamo za eno knjižnico na 
območju, s katero smo v stalnih stikih. 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

Informiranje zavezancev za obvezni izvod smo izvajali ob stikih z ustvarjalci gradiva in na 
predstavitvah domoznanskega gradiva v knjižnici. 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

Informacije o zavezancih za obvezni izvod pošiljamo nacionalni knjižnici po e-pošti in telefonu. Večkrat 
smo v NUK tudi dostavili obvezne izvode iz območja. 

3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 

Uporabnike smo seznanjali z domoznanskimi zbirkami na območju na sledeč način: 
• predstavitve organiziranim skupinam ob obisku knjižnice in Domoznanskega oddelka, 
• predstavitev domoznanskih vsebin iz muzejskih zbirk na portalu Kamra (novice, zbirke), 
• seznanjanje z domoznanskimi zbirkami na območju preko objav v tiskanih in drugih medijih. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

Organiziramo in izvajamo bibliografsko obdelavo domoznanskega gradiva v sistemu COBISS na 
primarnem in na sekundarnem nivoju (članki). 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

Redno izvajamo normativno kontrolo. Kreiramo nove in dopolnjujemo obstoječe zapise za 
domoznanske avtorje. Drugim knjižnicam nudimo pomoč pri reševanju identitet avtorjev. 

3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

Knjižnica je v letu 2017 v okviru programa izvajanja nalog osrednje območne knjižnice pridobila 
sredstva za digitalizacijo starejšega domoznanskega gradiva. Gradivo je bilo glede na karakteristike 
združeno v dva sklopa. 
Prvi sklop je vključeval izbrana lokalna glasila in zbornike. Tako smo v program za digitalizacijo uvrstili 
Ptujski zbornik, tovarniško glasilo Aluminij ter glasilo Mestne občine Ptuj Ptujčan. Digitalizirali smo tudi 
izvestja ptujske gimnazije (dopolnitev obstoječe digitalne zbirke) ter Štajerčev kmetski koledar za leto 
1908. 
Drugi sklop je vključeval zbirko monografskih publikacij avtorjev iz Spodnjega Podravja, ki obsega 22 
naslovov različnih monografij, ki časovno segajo pretežno v prvo polovico 20. stoletja.  
Do konca leta 2017 smo v Digitalno knjižnico Slovenije prispevali 412 digitalnih enot oziroma 10.272 
strani. Ta podatek ne vključuje gradiva, ki je bilo v okviru izvajanja območnih nalog za digitalizacijo v 
programu za leto 2017, saj postopek digitalizacije in vključitve gradiva ni bil zaključen do konca leta. 
Projekt bo dokončan v letu 2018 in takrat tudi prikazan v statističnih podatkih. 
Vsa gradiva, digitalizirana v okviru opravljanja nalog območnosti, bodo dostopna na portalu Digitalna 
knjižnica Slovenije.  
 
Na portal Kamra smo vključili :  

 Novice: 84  

 Digitalne zbirke: 3 nove, 1 dopolnjena 
o Drobci iz življenja ptujskih mostov  
o Dr. Ljudevit Pivko (1880-1937)  
o Trije ptujski poklicni fotografi  
o Spomeniki NOB na Ptujskem – dopolnitev zbirke  

 Multimedijski elementi (MME) skupaj: 299 

 Album Slovenije: 2 fotografiji 
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 Organizacije: 1 
 
 

3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis) 

V letu 2017 smo pristopili k mednarodnemu projektu Postcarding nation, language and identities. 
Lower Styria on Picture Postcards (1885–1920) 
Osrednji cilj projekta, katerega nosilec je Oddelek za slavistiko Univerze v Gradcu, je oblikovanje 
virtualne zbirke razglednic s področja Spodnje Štajerske, v katero bodo vključene izbrane razglednice 
iz številnih javnih in zasebnih virov. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj v projektu sodeluje kot partnerica s 
svojo bogato zbirko razglednic. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Letni cilj in obseg naloge: Koordinirati zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva 
na območju in po ustaljenih kriterijih zbrati čim več domoznanskega gradiva ter zagotoviti 
njegovo primerno hrambo in dostopnost. 
Dosežen rezultat: Na našem območju že vrsto let skrbimo za koordinacijo zbiranja in obdelave 
domoznanskega gradiva, tako da se domoznanska dejavnost na območju izvaja na že utečen 
način. Domoznanske zbirke obsegajo poleg monografskih in serijskih publikacij tudi 
kartografsko in slikovno  gradivo, videoposnetke in zvočne posnetke, polpublicirano gradivo in 
drobne tiske. Poleg običajnih načinov pridobivanja gradiva (nakup, obvezni izvod), smo pri 
zbiranju gradiva sodelovali z društvi, institucijami ter posamezniki z našega področja ter skušali 
na tak način zbrati tudi domoznansko gradivo, ki dostikrat ni dostopno po konvencionalnih 
poteh, to pa otežuje njegovo pridobivanje.  
Z načrtnim zbiranjem nam je uspelo v domoznanske zbirke uvrstiti pomembnejšo letno 
produkcijo, pri čemer so zastopane vse vrste gradiva.  
Novo pridobljeno gradivo sproti vnašamo v COBISS, starejše gradivo, ki je za enkrat dostopno 
preko listkovnega kataloga, pa obdelujemo retrospektivno in ga tako postopno vnašamo v 
računalniški katalog. 
Redno obdelujemo domoznanske članke in sestavne dele iz pomembnejših slovenskih in 
lokalnih serijskih publikacij, zbornikov, ipd. Vse prihajajoče domoznansko gradivo (monografije, 
članke, idr.) po dogovoru, ki smo ga sprejeli v delovni skupini domoznancev osrednjih območnih 
knjižnic, v procesu obdelave v sistemu COBISS opremimo z oznako dom v podpolju 992b. 
V bibliografsko bazo COBIB v letu 2017 prispevali skupno 1.111  bibliografskih zapisov 
(označeni z oznako dom) za domoznansko gradivo, od tega 1.080 bibliografskih zapisov za 
domoznanske članke. V normativno bazo podatkov CONOR smo prispevali 76 normativnih 
zapisov za avtorje, 8 zapisov smo redigirali. Trenutno imamo v bazi CONOR 2.293 zapisov za 
domoznanske avtorje. 
 
Promocijska in informativna dejavnost 
Letni cilj: Predstaviti domoznanske zbirke in domoznansko dejavnost širši javnosti ter doseči 
njihovo večjo prepoznavnost v javnosti. 
Obseg naloge: Priprava razstav domoznanskega gradiva, publikacije, promocija domoznanskih 
zbirk v medijih. 
Dosežen rezultat: Samostojno ali v sodelovanju z drugimi institucijami smo pripravili razstave 
domoznanskih gradiv in raritet ter literarne večere s pomembnejšimi lokalnimi ustvarjalci: 
 
• 17.1.: potopisni večer z rojakom Simonom Erženom  
• 9. 2.:  literarni večer z ljubiteljsko slikarko in literarno ustvarjalko Melito Vidovič 
• 23. 3.: literarni večer in začetek Bralne značke za odrasle z Metko Lampret in Gregorjem              
             Korošcem 
• 24. 4.: Domoznanski večer z Borisom Voglarjem in odprtje njegove fotografske razstave  
• 24. 8.: Literarni večer v okviru Dnevov poezije in vina, gost Andrej Brvar 
• 28. 9.: predstavitev knjige in odprtje razstave akademskega slikarja Antona Krajnca  
• 5. 12.: svečani zaključek Bralne značke za odrasle, gost Matej Krajnc ter mladi recitatorji       
             z mentorico Branko Bezeljak 
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Z objavo strokovnih in poljudnih prispevkov v tiskanih medijih ter sodelovanjem v oddajah 
lokalnih televizijskih in radijskih postaj smo v širši  javnosti promovirali domoznanske avtorje, 
zbirke in domoznansko dejavnost nasploh. 
 
Seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami na območju knjižnice 
Letni cilj in obseg naloge: Uporabnike seznanjati z domoznanskimi zbirkami in njihovo 
dostopnostjo. Informacije o domoznanskih zbirkah v drugih sorodnih institucijah  posredovati 
uporabnikom. 
Doseženi rezultat: Sodelovanje s kulturnimi institucijami na našem področju poteka preko 
različnih projektov (razstave, katalogi, Kamra) že vrsto let. Zato ocenjujemo, da smo dobro 
seznanjeni z domoznanskimi zbirkami, ki jih le-te hranijo in jih kvalitetno posredujemo našim 
uporabnikom. Uporabnikom nudimo različne popise zbirk, vodnike, kataloge ipd., ki so jih izdale 
omenjene institucije, pomagamo jim pri iskanju informacij, po potrebi pa pomagamo tudi pri 
vzpostavitvi osebnega kontakta med uporabnikom in strokovnim delavcem iz institucije. V 
predstavitve svojih domoznanskih zbirk vključujemo tudi  tematsko povezano gradivo iz 
domoznanskih zbirk drugih institucij.  
V letu 2017 smo uporabnike z domoznanskimi zbirkami na območju seznanjali tudi ob  vodenju 
skupin, ki so obiskale knjižnico, ob predstavitvah Kamre ter ob naših obiskih v šolah, društvih in 
podobnih ustanovah. 
 
Informiranje in ozaveščanje zavezancev za obvezni izvod ter posredovanje informacij o njih 
nacionalni knjižnici 
Letni cilj in obseg naloge: Zavezance za obvezni izvod z obveščanjem in ozaveščanjem 
spodbuditi k rednemu pošiljanju obveznega izvoda. Vzpostaviti stike z zavezanci ter jih 
obveščati in pridobiti za sodelovanje. 
Dosežen rezultat: Ob stikih, ki smo jih vzpostavili z zavezanci pri iskanju in zbiranju gradiva, 
smo zavezance seznanjali z Zakonom o obveznem izvodu ter jih v pogovoru spodbujali k 
sodelovanju. Obvezne izvode, pridobljene ob stikih z zavezanci, smo dostavljali v NUK.  
Ocenjujemo, da smo z delovanjem v tej smeri pripomogli k boljši informiranosti javnosti na 
našem območju ter spodbudili posameznike in ustanove k sodelovanju.  
 
Izvajanje normativne kontrole in nudenje pomoči drugim knjižnicam pri razreševanju 
identitete lokalnih avtorjev in gesel 
Letni cilj in obseg naloge: Skrbeti za čim popolnejše zapise za lokalne avtorje v normativni bazi 
podatkov CONOR. 
Doseženi rezultat: Z redigiranjem baze CONOR skrbimo za to, da so zapisi za lokalne avtorje 
pravilni  in popolni. Za domoznanske avtorje kreiramo nove zapise in jih izdatno opremimo z 
vsemi potrebnimi podatki. Drugim knjižnicam posredujemo podatke za avtorje z našega 
področja in jim pomagamo pri reševanju identitet teh avtorjev.  
V normativno bazo podatkov CONOR smo prispevali 76 normativnih zapisov za domoznanske 
avtorje, 8 zapisov smo redigirali. Trenutno imamo v bazi CONOR 2.293 zapisov za 
domoznanske avtorje. 
 
Izobraževanje za potrebe izvajanja domoznanske dejavnosti 
Letni cilj in obseg naloge: Redno izobraževanje in izpopolnjevanje na različnih oblikah 
izobraževanja, tematsko vezanih na domoznanske naloge. 
Dosežen rezultat: V preteklem letu smo se udeležili naslednjih oblik izobraževanja: 
 
• Sestanki urednikov Kamre  
• Strokovni posvet Pis(a)na kulturna dediščina v Osrednji knjižnici Celje 
• Vseslovensko izobraževalno srečanje sodelavcev Kamre 
 
Na teh izobraževanjih smo pridobili nova znanja, izmenjali izkušnje z domoznanci v drugih 
knjižnicah ter navezali nove stike, ki nam bodo koristili pri našem nadaljnjem delu.  
 
 
Sodelovanje v delovni skupini za domoznansko dejavnost 
Letni cilj in obseg naloge: Udeležba na sestankih delovne skupine za domoznanstvo ter aktivno 
sodelovanje pri posameznih nalogah. 
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Dosežen rezultat: Redno smo se udeleževali sestankov delovne skupine za domoznanstvo (2 
sestanka) in aktivno sodelovali pri uresničevanju zastavljenih ciljev. V letu 2017 je bila izvedena 
anketa o stanju domoznanske dejavnosti v splošnih knjižnicah in UKM v letu 2016. Vprašalnik 
sta izpolnili obe knjižnici na območju, analizo stanje smo pripravili v naši knjižnici, rezultati so 
predstavljeni in ovrednoteni v posebnem dokumentu 
Po dogovoru v delovni skupini smo v knjižnici dopolnili Bibliografijo serijskih publikacij za  
Spodnje Podravje, ki bo izšla v letu 2018 v okviru elektronske izdaje Bibliografije serijskih 
publikacij po območjih OOK od 1991 do 2013. 
 
Po dogovoru med OOK je naša knjižnica prevzela nosilno vlogo na področju domoznanske 
dejavnosti in postala center za koordinacijo domoznanske dejavnosti. V tej vlogi načrtujemo, da 
bomo vsako leto pripravili vseslovensko izobraževanje za domoznance. Izobraževanja in drugi 
dogodki bodo namenjeni pridobivanju praktičnih znanj iz različnih področij, ki so potrebna za 
kvalitetno opravljanje domoznanske dejavnosti. 
 
Projekt ureditve knjižnice Muzejskega društva 
V okviru projekta, ki smo ga zastavili, bomo uredili in obdelali obsežen fond starejšega 
knjižnega gradiva (ok. 8.500 enot), ki izvira iz Muzejskega društva, ene najpomembnejših 
ptujskih kulturnih ustanov v 19. in prvi polovici 20. stoletja in ga je Študijska knjižnica Ptuj 
prevzela ob svoji ustanovitvi leta 1948. Ohranjena zbirka ima izjemen pomen za celotno regijo, 
zato jo želimo v okviru projekta podrobneje raziskati, urediti in predstaviti javnosti ter omogočiti 
njeno dostopnost.  
S pripravami na projekt smo pričeli v letu 2016, ko smo izvedli pregled in analizo gradiva ter 
pripravili strokovna izhodišča za obdelavo. Trenutno poteka prva faza projekta, ki bo 
predvidoma trajala 3 leta, in v kateri urejamo in obdelujemo najstarejši del zbirke – knjižnico 
Ferkovega muzeja v Gomilici. 
Mednarodni projekt Postcarding nation, language and identities. Lower Styria on Picture 
Postcards (1885–1920) 
V okviru mednarodnega projekta skupina raziskovalcev analizira razglednice iz različnih zbirk in 
z različnih vidikov, pri čemer se  raziskovalno posvečajo spodnještajerskim razglednicam iz 
obdobja med 1885 in 1920. Osrednji cilj projekta, katerega nosilec je Oddelek za slavistiko 
Univerze v Gradcu, je oblikovanje virtualne zbirke razglednic s področja Spodnje Štajerske, v 
katero bodo vključene izbrane razglednice iz številnih javnih in zasebnih virov. Virtualna zbirka 
bo dostopna kot del že obstoječega arhiva Visual Archive of South Eastern Europe (VASE). Na 
ta način vzpostavljena slikovna in podatkovna zbirka bo omogočala iskanje razglednic na 
osnovi različnih vsebinskih in jezikovnih kriterijev in bo tako nudila možnost za raziskovanje in 
opazovanje skupne spodnještajerske zgodovine Slovencev in Nemcev v obravnavanem 
obdobju. 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj v projektu sodeluje kot partnerica s svojo bogato zbirko razglednic, 
poleg nje so iz Slovenije v projekt vključene še Osrednja knjižnica Celje in Univerzitetna 
knjižnica Maribor.  
V želji, da bi z rezultati projekta seznaniti širšo javnost in na ta način spodbudili diskusijo o 
skupni zgodovini Nemcev in Slovencev na Štajerskem bomo v maju in juniju 2019 na Ptuju 
gostili razstavo Štajer-mark. Sledi spodnještajerske zgodovine na razglednicah (1890-1920), ob 
kateri bodo predstavljeni tudi rezultati projekta. 
 
Spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si 
Letni cilj in obseg naloge: Dopolnjevati spletni biografski leksikon za Spodnje Podravje, vnašati 
nove biografske zapise in ga predstavljati javnosti. 
Dosežen rezultat: Spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si je bil vzpostavljen v letu 2015, 
v letu 2016 in 2017 pa smo nadaljevali z intenzivnim vnašanjem vsebin in promocijo portala.  
V leksikonu predstavljamo osebnosti, ki so bile rojene v Spodnjem Podravju, so tukaj živele 
in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom zaznamovale razvoj pokrajine v preteklosti in 
sedanjosti: različni umetniški ustvarjalci, gospodarstveniki, znanstveniki in raziskovalci, 
strokovnjaki, športniki itd. 
Vsebinsko pokriva leksikon območje Spodnjega Podravja, za katerega naša knjižnica skladno z 
zakonodajo opravlja knjižnično dejavnost, v primeru ormoškega območja kot osrednja območna 
knjižnica. Gre za skupaj 19 občin z okoli 86.500 prebivalci, ki živijo v Mestni občini Ptuj ter 
občinah Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, 
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Markovci, Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, 
Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.  
V letu 2017 smo pripravili zapise za 39 oseb, skupno število biografij ob koncu leta  je tako 467 
oseb. Zapise za biografski leksikon so v letu 2017 pripravljale 3 sodelavke, nad njegovo vsebino 
pa bdi tudi 3-članski uredniški odbor. 
Veseli smo, da so ljudje na našem območju leksikon že sprejeli za svojega, o čemer pričajo 
visoki statistični podatki o ogledih. Ob koncu leta 2017 se je število ogledov močno približalo 
500.000, le nekaj dni kasneje pa je bila številka že presežena.  
Predloge za uvrstitev novih osebnosti v leksikon sprejemamo na naslov 
spodnjepodravci@knjiznica-ptuj.si ali pa preko spletnega obrazca, ki je dostopen na portalu.  
 
 
Projekti digitalizacije in vnos vsebin na portal Kamra 
Letni cilj in obseg naloge: Sodelovanje s preostalimi območnimi knjižnicami pri razvoju portala 
Kamra ter vnosu domoznanskih vsebin. 
Dosežen rezultat: S preostalimi območnimi knjižnicami smo sodelovali pri aktivnostih, ki se 
nanašajo na portal  Kamra. Skozi celotno leto smo na portal vnašali digitalne zbirke z 
domoznansko vsebino, aktualne novice in dogodke ter z različnimi akcijami skrbeli za promocijo 
in prepoznavnost portala v lokalnem okolju. Objavili smo 3 nove digitalne zbirke, in  objavili 84 
novic - skupaj  je bilo dodanih 299 MME. Opravljali smo uredniško funkcijo in poskušali k 
sodelovanju pridobiti tudi druge zainteresirane partnerje. Pri vnosu vsebin smo v sodelovanju z 
zunanjimi sodelavci kot so zavodi, društva in različni posamezniki. Melita Zmazek je kot 
urednica portala za Spodnje Podravje v Knjižnici Franca Ksavra Meška v Ormožu izvedla 
izobraževanje za  dva nova vnašalca.  
Redno smo se udeleževali sestankov urednikov portala v Osrednji knjižnici Celje (2 sestanka), 
kamor smo sporočali tudi pripombe in predloge za izboljšanje delovanja portala.  
 

 
 
Digitalna zbirka Drobci iz življenja ptujskih mostov, ki smo jo objavili na Kamri, je bila deležna 
velike pozornosti javnosti in beleži visoko število ogledov (www.kamra.si). 
 
Projekti digitalizacije in vnos vsebin na portal Digitalna knjižnica Slovenije 
Letni cilj in obseg naloge: Digitalizacija izbranega domoznanskega gradiva ter vključitev v 
Digitalno knjižnico Slovenije. Promocija digitaliziranih domoznanskih gradiv. 
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Dosežen rezultat:  V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 ter 
priporočili Ministrstva za kulturo po zagotavljanju večje dostopnosti do domoznanskih gradiv, 
smo v letu 2017 posebno pozornost namenili projektom digitalizacije domoznanskega gradiva in 
njihovi umestitvi v Digitalno knjižnico Slovenije. 
Na podlagi dosedanjih bogatih izkušenj na področju digitalizacije domoznanskih gradiv, dobrega 
poznavanja domoznanske zbirke ter najpogostejših iskanj uporabnikov smo pripravili skrben 
izbor gradiv, ki so bogat vir za proučevanje domoznanskih tem. 
Projekt je nadaljevanje in nadgradnja projektov digitalizacije domoznanskih gradiv, ki smo jih v 
okviru območnih nalog digitalizirali v preteklih letih. Pravilnost izbire se je potrdila z velikim 
zanimanjem in uporabo teh gradiv na dLibu. Na podlagi teh izkušenj smo za leto 2017 zasnovali 
novi projekt s premišljenim izborom pomembnih domoznanskih gradiv. 
 
V letu 2017 smo digitalizirali gradivo, razdeljeno v dva sklopa: 
 
Izbrana lokalna glasila in zborniki 
To je najobsežnejši sklop, ki obsega 11.352 strani. V ta sklop smo uvrstili Ptujski zbornik in  
glasila Aluminij, Ptujčan ter izbrana izvestja ptujske gimnazije. 
Ptujski zbornik je izhajal med leti 1953 in 1996 in predstavlja pomemben in iskan viri podatkov 
za mnoge raziskovalce. Prinaša strokovne in znanstvene prispevke uveljavljenih strokovnjakov, 
ki so se uveljavili kot temeljna literatura za raziskovanje lokalne tematike. Ker so avtorske 
pravice za prispevke v zborniku še žive, smo v okviru projekta z avtorji oz. drugimi imetniki 
avtorskih pravic prispevkov sklenili posebne dogovore o vključitvi gradiva v Digitalno knjižnico 
Slovenije. 
V ta sklop gradiv smo vključili tudi glasila Aluminij, Ptujčan in tista izvestja ptujske gimnazije, ki 
doslej še niso bila digitalizirana. S tem nadaljujemo digitalizacijo regionalno pomembnih 
časopisov, kot smo jo izvajali že v preteklih letih.  
Monografije avtorjev iz Spodnjega Podravja – 20. stoletje 
V drugi sklop smo uvrstili zbirko monografskih publikacij avtorjev iz Spodnjega Podravja, ki 
obsega 22 naslovov različnih monografij, ki časovno segajo pretežno v prvo polovico 20. 
stoletja. Skupen obseg gradiva je 2.935 strani.  
Gradivo je pomembno in dragoceno zaradi svoje raznolike vsebine, ki priča o kulturnem utripu 
naših krajev in ljudi v 20. stoletju. Izbor gradiva smo pripravili v sodelovanju s Knjižnico Franca 
Ksavra Meška Ormož, ki je tudi prispevala nekaj naslovov za digitalizacijo. 
 
Najobsežnejši časopis, ki smo ga doslej digitalizirali, je regionalni časopis Ptujski tednik oz. 
njegova naslednika Tednik in Štajerski tednik. Časopis je bil doslej v digitalni obliki na portalu 
Digitalna knjižnica Slovenije do leta 2012. V dogovoru z založnikom, družbo Radio-tednik Ptuj, 
smo v letu 2017 poskrbeli za vključitev novejših številk Štajerskega tednika v digitalni obliki v 
Digitalno knjižnico Slovenije.  
Z digitalizacijo omenjenih gradiv smo zavarovali originale, hkrati pa s prenosom na digitalni 
medij zagotovili neprimerljivo večjo dostopnost do dragocenih virov za zgodovino Štajerske. 
Gradivo je bilo digitalizirano v skladu s Smernicami za digitalizacijo knjižničnega gradiva (NUK) 
in bo v celoti objavljeno na portalu Digitalna knjižnica Slovenije.  
Digitalizacijo je izvedel zunanji izvajalec, po vključitvi gradiva v dLib pa bomo vključeno gradivo 
pregledali in po potrebi popravili metapodatke. 
 
Skupni podatki o vključenem domoznanskem gradivu ter podatki o uporabi digitaliziranih 
gradiv na portalu Digitalne knjižnice Slovenije in Kamre 
Letni cilj in obseg naloge: Prizadevamo si, da bi v okviru danih finančnih možnosti na portalih 
dLib in Kamra objavili čim več domoznanskih gradiv ter da bi z učinkovito promocijo zabeležili 
visoko stopnjo uporabe. 
Dosežen rezultat: S projekti digitalizacije in pridobivanjem novejših gradiv v e-obliki smo v letu 
2017 v Digitalno knjižnico prispevali 412 enot oziroma 10.272 strani raznovrstnih domoznanskih 
vsebin. Ta podatek ne vključuje gradiva, ki je bilo v okviru izvajanja območnih nalog za 
digitalizacijo v programu za leto 2017, saj postopek digitalizacije in vključitve gradiva ni bil 
zaključen do konca leta. Projekt bo dokončan v letu 2018 in takrat tudi prikazan v statističnih 
podatkih. 
Ob koncu leta 2017 smo imeli v Digitalni knjižnici Slovenije objavljenih skupaj 17.936 enot 
oziroma 145.000 strani domoznanskih gradiv. Knjižnica Ivana Potrča se med partnerskimi 



17 
 

ustanovami, ki prispevajo gradivo v Digitalno knjižnico Slovenije, po količini vključenega gradiva 
v slovenskem merilu že nekaj let uvršča na zavidljivo drugo mesto. 
 
Statistično smo pri ogledu naših gradiv v dLibu v letu 2017 zabeležili 128.983 ogledov 
metapodatkov ter 275.236 vpogledov v vsebino dokumentov (odpiranje PDF, HTML, JPG 
datotek). V primerjavi s preteklim letom so ti podatki za 40-50% nižji. Razlog za takšna 
odstopanja so nam pojasnili v NUK, kjer je potekala prenova portala, pri čemer je bila 
spremenjena tudi metodologija zbiranja statističnih podatkov. Povedali so, da so pri beleženju 
statistik uporabe z različnimi metodami pričeli izločati spletne robote, zato so rezultati znatno 
nižji. Metodologija se bo še spreminjala, tako da tudi v prihodnjih letih lahko pričakujemo 
spremembe pri meritvah. Zaradi spremenjene metodologije beleženja statistik je primerjanje 
podatkov na letni ravni nesmotrno. 
 
Tudi obisk naših zbirk na portalu Kamra vztrajno narašča, kar priča o tem, da so prispevane 
vsebine kvalitetne in zanimive za obiskovalce. Tako smo v letu 2017 zabeležili 32.495 ogledov 
digitalnih zbirk, 31.060 ogledov novic, 18.474 ogledov MME, 1.346 ogledov organizacij in 2.280 
ogledov v Albumu Slovenije. Skupaj smo zabeležili 95.655 ogledov, kar je znatno povečanje v 
primerjavi z letom 2016, ko smo beležili 54.316 ogledov.  
 

 
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 
 

4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo uradnih 
publikacij s svojega območja? 

DA           NE 

                 
 

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega gradiva? 
DA           NE 

                 
 

4.3 Ali hranite za območje OOK pomembno 
gradivo, izločeno iz splošnih knjižnic na 
območju OOK? 

DA           NE 

                 

4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika regionalnega pomena? 

DA           NE 

                 
 

4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika lokalnega pomena? 

DA           NE 

                 
 

V zadnji stolpec navedite razlog, če tega ne izvajate (npr. gradiva knjižnica nima). 

 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz OK na območju OOK (navedite knjižnice) 

1. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

2. 

3. 

4. 

 

SKUPAJ: 

 

Učinki in doseženi rezultati: 
 

Letni cilj in obseg naloge: Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva z območja. Gradivo, 
ki ga izločajo knjižnice na našem območju, sproti usmerjati v NUK ali drugim knjižnicam, ki 
bi gradivo morda uvrstile v svoje zbirke. 
Dosežen rezultat: V letu 2017 nismo prejeli seznamov odpisanega gradiva. Gradivo, ki smo 
ga izločili v naši knjižnici, smo najprej ponudili Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. V 
letu 2017 smo iz našega fonda izločili 8.557 enot knjižničnega gradiva.  
Nekatero poškodovano gradivo, predvsem neknjižno, je bilo neprimerno za nadaljnjo 
uporabo, zato smo ga uničili. Preostalo izločeno gradivo smo ponudili NUK-u, kjer so izbrali 
štiri knjige. 
Nadalje smo mladinsko literaturo ponudili šolskim in drugim knjižnicam na območju, ki so 
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gradivo z veseljem sprejele in ga uvrstile v svoj knjižni fond. Iz izbrane zbirke odpisanega, a 
še uporabnega gradiva (dvojnice), smo 412 enot podarili Kulturnemu društvu Bukovci, v 
okviru katerega na prostovoljni bazi deluje društvena knjižnica. Preostalo izločeno gradivo 
smo ponudili različnim humanitarnim organizacijam ali ga za simbolično ceno ponudili 
našim članom. 
 

Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je izvedba 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki za podlago 
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v 
računovodstvu knjižnice. 
 
 
Obvezni prilogi3: 
 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK  

 
 
 
 
 

Datum:             žig Podpis odgovorne osebe:  
   
27. 2. 2018                                                                                                mag. Matjaž Neudauer 

 
 
 
 
Posebne priloge4 (npr. podrobnejši opisi izvedenih projektov, izdelava strokovnih elaboratov za 
osrednje knjižnice na območju za potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, 
vzpostavitev novih izposojevališč, oprema IKT…) so v nadaljevanju tega obrazca, ne posebej. 
 
PRILOGA 1: 

                                                      
3 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 
4 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  


